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Dåben klæder dig Ingrid Ank Hent PDF Dåben klæder dig – både af og på. Otte forskellige præster tager os
med til dåbssamtale. Med hver deres greb, men med det samme benspænd, nemlig at de ikke må støtte sig til
formuleringer fra det teologiske arvegods, når de skal formidle dåben, men skal bruge egne ord og erfaringer.

Dermed giver bogen otte forskellige bud på, hvordan der i 2018 kan tales relevant om, hvad dåb og
kristendom er ind i de livssammenhænge, som nybagte forældre står i. Dåbssamtalen kender ingen udfaldet af
på forhånd; som med enhver fortrolig samtale kommer det an på, hvor vi fører hinanden hen undervejs, hvad
og hvor meget parterne hver især er villige til at give af sig selv. Forfatterne her lader os kigge med ind i
samtalerummet med bud på, hvad der kan opstå, når folk og kirke mødes og rækker ud mod hinanden.
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